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Færre regler – mere frihed under ansvar! 
 

 
Hvor der er VILJE, er der VEJ! 

  

 
Morgenfrisk aktion på Viborg Station 
 
Sammen med morgenfriske VUere og lokale venstrefolk gennemførte jeg en slagkraftig 
uddelingsaktion ved jernbane- og busstationen i Viborg. Der er tæt løb og der skal kæmpes 
om hver eneste stemmer til det sidste. I løbet af godt en time fik vi afsat 300 rundstykker og 
masser af sunde ”Pihle-æbler” – alt sammen med en hilsen fra Kristian Pihl. Både TV MIDT 
VEST og DR MIDT VEST lagde vejen forbi for at lave en reportage fra min slutspurt. SF-
kandidat Signe Munk var også morgenfrisk med uddeling ved stationen.  
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Stemmeafgivelse i Ans 
 
Kl. 1100 tog jeg til valgstedet i Ans Idræts- og Kultur Center for at afgive min stemme. Jeg blev 
ledsaget af min hustru Anne Mette, min datter Julie og mit lille barnebarn Marie. Jeg tilstår 
gerne: Jeg stemte personligt på mig selv. Hvis ikke jeg kunne det, hvordan skulle andre så 
kunne gøre det…..? 

 
 

Danmarks største valgsted 
 
Senere på dagen besøgte jeg Danmarks største valgsted, Tinghallen i Viborg, hvor knapt 
21.700 vælgere kan afgive deres stemme. Der var stort ryk ind af vælgere, hvilket tyder på en 
fin valgdeltagelse, trods det grå og triste vejr. Jeg mødte også min gode konkurrent i Viborg, 
Karin Gaardsted (S) – ”The woman in red”. Det bliver spændende at se resultatet, når de 
personlige stemmer er talt op i morgen omkring ved 13-tiden. Vælgerne bestemmer! 

 
 
 
 
 
 
 



Kamp på gader og stræder i Viborg 
 
De engagerede og udholdende VU’ere giver aldrig op. I løbet af dagen gennemførte de 
uddelingsaktion på gader og stræder i Viborg for at få tvivlerne til at stemme på Pihl og 
Venstre. Jeg er fyldt med respekt og taknemlighed for jeres indsats i denne valgkamp.  
 

 

 
Valgaften med familien i Ans 
 
Min valgaften holder jeg sammen med min familie hjemme i Ans. De har alle bakket mig 100 
pct. op i den hæsblæsende valgkamp. Og nu glæder vi os til at se landsresultatet.  

 
Kommende aktiviteter 

 
Fredag den 19. juni – Dagen derpå. Forventeligt omkring kl. 1300 udløses spændingen vedr. 
de afgørende personlige stemmer i Midt- og Vestjylland. Jeg håber naturligvis, at mange 
har sat et X ud for mit navn, så jeg kan fortsætte mit arbejde i Folketinget de næste fire 
år. Ved valget i 2011 fik jeg 9.488 personlige stemmer. Hvor mange får jeg mon denne 
gang? Kl. 1400 deltager jeg i indvielse af den gamle vandmølle i Daugbjerg, hvor jeg har lovet 
at holde en tale. Derefter kører jeg til valgcafeen hos TV MIDT VEST i Holstebro. Om aftenen 
skal jeg være sammen med gode venner til pramdragerfest i Ans.  
 
 

Med liberal valghilsen 

 
Kristian Pihl Lorentzen  


